Philips
speaker docking

dengan konektor Lightning
untuk iPod/iPhone
10W, Dioperasikan baterai atau
AC

DS3205

Suara yang cocok dengan
rumah Anda
Kompatibel dengan iPhone 5 dan iPod terbaru via konektor Lightning, speaker docking
DS3205 memutar musik dari iPod/iPhone dengan suara sebening kristal. Nikmati pilihan
daya AC atau baterai untuk fleksibilitas maksimum.
Suara sebening kristal
• DBB menjaga nada rendah untuk bass dalam di setiap tingkat volume
• Speaker neodymium untuk suara murni yang seimbang
• Teknologi pelindung untuk memblokir gangguan telepon seluler
• Daya output total RMS 10W
Elegan dan ringkas
• Desain ringkas untuk berbagai tempat dan gaya hidup
• Desain 360 derajat untuk tampilan menawan dari segala sudut
Sangat serbaguna
• Pengisian daya cepat dan pemutaran musik via konektor Lightning
• Pilihan daya baterai atau AC untuk menikmati musik di mana saja
• Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

DS3205/98

speaker docking

dengan konektor Lightning untuk iPod/iPhone, 10W, Dioperasikan baterai atau AC

Spesifikasi
Kompatibilitas iPhone

• Kompatibel dengan: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6
Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

Aplikasi iPod/iPhone/iPad

• Kesesuaian: iOS 4.3 sampai iOS 10.3

Kompatibilitas iPod

• Kompatibel dengan: iPod touch generasi ketujuh,
iPod touch generasi kelima

Suara
•
•
•
•

Sistem suara: stereo
Kontrol volume: naik/turun
Penyempurnaan suara: Dynamic Bass Boost
Daya output: 10 W RMS

Kelebihan Utama
Konektivitas

• Audio in (3,5mm)

Putar dan isi daya via Lightning

Daya
•
•
•
•

Catu daya: 100 - 240V AC, 50/60Hz
Jenis baterai: Ukuran AA (LR6)
Jumlah baterai: 4
Masa pakai baterai: 8 jam

Dimensi

• Dimensi produk (PxLxT): 224 x 120 x
162 milimeter
• Dimensi kemasan (PxLxT): 240 x 145 x 240 mm
• Berat produk: 1.1 kg
• Berat termasuk Kemasan: 1,33 kg
•

Nikmati musik favorit selagi mengisi daya iPod/
iPhone via konektor Lightning baru! Letakkan
perangkat langsung ke speaker untuk memutar lagu
pilihan dengan suara dahsyat. Dan perangkat akan
diisi daya selagi memutarkan musik, Anda tidak perlu
khawatir kehabisan daya.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Dynamic Bass Boost memaksimalkan pengalaman
mendengarkan musik dengan menekankan pada
konten bass musik di sepanjang jangkauan
pengaturan volume - dari rendah ke tinggi – hanya
dengan sentuhan pada tombol! Frekuensi bass paling
bawah biasanya akan hilang ketika volume diatur
terlalu rendah. Untuk mencegah hal ini, Dynamic
Bass Boost dapat diaktifkan untuk mendorong level
bass, sehingga Anda dapat menikmati suara yang
konsisten setiap kali Anda menurunkan volume.

Speaker neodymium

Neodymium adalah bahan terbaik yang menghasilkan
bidang magnet kuat untuk kepekaan kumparan suara
yang lebih tinggi, respons bass yang lebih baik, dan
kualitas suara murni dan seimbang.

AUDIO-IN (3,5 mm)
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Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua
musik Anda dari perangkat dan komputer portabel
Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5
mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer,
koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat
sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh
koleksi musik secara langsung pada set speaker yang
superior. Philips memberikan suara terbaik.

